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Mikkel Møller Schou, vår nye greenkeeperassistent:

-Gjør jobben din og litt til!
”GJØR JOBBEN DIN, OG
LITT TIL – SMILTILVERDEN
– OG VERDEN SMILER TIL-
BAKE!”

Ja, det hevder vår nye greenke-
perassistent - Mikkel Møller
Schou - mannen som har hovedæ-
ren for den fine tilstand banen i dag
befinner seg i - og som smiler til
verden HELE tiden.

Vi som har spilt på Valle – banen i
vår og sommer, har ikke kunne
unngå å legge merke til de mange
forbedringene som er gjennomført:
De velfriserte greenene, de delikate
sand-bunkerne og de velklippede
fairwayene. Overalt på banen sy-
nes det å ha vært en god fe – som
har lagt ned arbeid og omtanke.

”Vel, Rimos, Arild og jeg gjør så
godt vi kan – og vi elsker jobben
vår!”

Rimos er fra Litauen, og er ifølge
Mikkel - ”en god mann for
Mandal Golfklubb”.

Selv er Mikkel dansk – født i År-
hus 8. juni 1975, han er utdannet
agronom og begynnte som sommer-
hjelp i Randesund Golfklubb 1999.
Året etter var han fast ansatt – men bosatte seg i
Mandal.
24. desember (!) 2002 giftet han seg med
Mandalsjenta Kari Anne – i LAS VEGAS!! Ja
for Mikkel er E L V I S - F AN !!
De har 3 barn på henholdsvis 5, 3 ½ og 1 ½ år.
I april i år begynte Mikkel i Mandal Golfklubb
- ”hovedsakelig som følge av Gunder
Gundersens iherdige verving!” gliser Mikkel..

”OG JEG STORTRIVES! HAR IKKEANG-
RET EN DAG PÅAT JEG TOK JOBBEN”

Og Mikkel skryter uhemmet av sin sjef Arild
Nicolaysen (som han har kjent i mange år), av
formann Kvelland og baneformann Røyseland

(som han tror elsker banen som sine egne
barn!!) og som gjør en stor innsats!

Han regner med at klubben etter hvert vil på-
legge greenkeperne et enda mer selvstendig an-
svar for selve baneanlegget og tilhørende fasi-
liteter. Det er viktig for å få maksimalt ut av de
ansatte greenkeepere og sommerhjelpere.
”Der er det kanskje noe å gå på” – smiler
Mikkel.
Arild er mye sykemeldt, men INGEN viktige
avgjørelser blir tatt før Arild har sagt sitt -
understreker Mikkel, som er svært fornøyd med
samarbeidet.

”FORNØYD” er et ord som Mikkel OFTE tar i

sin munn. Det gjelder så vel
maskinparken, som verksteds-
og lagerfasilitetene.

Alt kan selvsagt bli enda bedre –
men han stoler på at maskinpar-
ken fornyes og lagerkapasiteten
øker litt sånn etter hvert.

Og så er han svært fornøyd med
forholdet til SPILLERNE – der
han synes medlemmene er særlig
hyggelige.- men at alle tar hen-
syn og opptrer vennlig og kor-
rekt. ”Gjensidig respekt” er stik-
kordet – mener Mikkel.

Han har brukt våren til å betrakte
banen – og vurdere hva som bur-
de prioriteres i vedlikehold og
forbedringer.

”Når en bane blir bygget slik
man har gjort det i Mandal – med
stor egeninnsats og dugnad – er
det mye som må tas igjen etter
hvert.

Allerede i dag er banen usedvan-
lig vakker og utfordrende – den
SER fin ut – og DET ER VIK-
TIG - for de visuelle opple-
velsene en bane gir deg er for
mange vel så viktige som det

sportslige!”

Mikkel mener at han har vært heldig som har
fått jobben i Mandal – hvor han stortrives og
gleder seg over en fleksibilitet som gjør det mu-
lig for han å være både 3-barnsfar og gjøre sin
plikt (og vel så det) på golfbanen.

Vakllerøffens utsendte vil for sin del påstå – at
Mandal Golfklubb har vært STORHELDIGE
med Mikkel greenkeeperassistent!!

Tekst: Einar Slotten
Foto: Oddbjørn Eikestøl

Mikkel Møller Schou



Kjære golfspillere!

I forrige nummer av Vallerøffen
stilte jeg spørsmålet om jeg hadde
tatt på meg en vanskelig og kre-
vende oppgave som styreleder av
klubben. Men jeg har også opp-
daget at man ofte må sette tålmo-
digheten på prøve, men utfor-
dringene står i kø, så jobben er
egentlig ganske givende.

En god golfsesong er nå på hell,
og det er på tide å oppsummere
2008. Kvaliteten på banen er vik-
tig for oss, og i år har banemann-
skapene igjen sørget for å holde
nivået på topp. I samme åndedrag
er det riktig og viktig å gi Kjell
Røisland en stor takk for alt det
arbeidet han har gjort og fremde-
les gjør som leder av banekomite-
en og som lokal snekker på klubb-
huset. Det er god plass til flere
som ønsker å gjøre en innsats.
Også de andre komiteene har
kommet seg helskinnet gjennom
sesongen og fortjener en takk.

Kafeen på klubbhuset har i det
siste vært åpen og i drift på grunn
av hjelp fra medlemmene. Spesielt
Borghild, Arne, Maria, Knut og
Bent fortjener skryt for å ha stått
på. Hvordan driften og åpningsti-
der av kafeen blir til neste år håper
vi snart å få på plass. Vi håper
også at vi kan få en noe mer
forutsigbar meny på plass fra
våren. En annen nyhet er at både
kjeller og første etasje nå blir til-
rettelagt for inngang med Gobex-
kortene. Det vil si at medlemmer
innenfor et gitt tidsrom i løpet av
dagen vil kunne komme inn på
klubbhuset, og det vil også bli
anledning for selvbetjening av
enkelte varer i kafeen. Tillit under
ansvar.

Som dere kanskje har sett, så har
klubbhuset vært under utbygging
den siste tiden. Jarles kontorplass
er nå ferdig. I tillegg har påbyg-
gingen gitt pro-shoppen noe større
plass. Det er mange gode tilbud i
shoppen for tiden, og vi må regne
med at Jarle også i år legger inn
noen salgsdager frem mot jul.

Av andre ting som skjer på og
rundt golfbanen kan det nevnes at
det skal legges kunstig gress på en
del av gul tee på hull 5. Bane-
mannskapet har også fått seg en
ny elektrisk Gator, som er en kjø-
redoning med liten lasteplan.
Driving Range komiteen arbeider
fortløpende, og det nye nå er at
enkelte personer ønsker å inves-
tere i ny range. Dersom alt faller
på plass, er det mulig at vi innkal-
ler til en ekstraordinær generalfor-
samling allerede nå i høst.

Styret har valgt å ikke ansette ny
daglig leder, men istedet ansette
en person som administrasjonsle-
der i en 30 % stilling.
Masterstudent Eva Kvelland
startet i stillingen 1. oktober, og
selv om mange kanskje syntes det
blir litt mye Kvelland nå, så blir
hun å finne på klubbhuset et par
dager i uken.

Økonomien i klubben er på et
levelig nivå, men det er likevel
viktig at vi fremover disponerer på
en klok måte. Som mange av dere
vet, fikk klubben tildelt 700.000,-
i tippemidler. Av denne summen
får vi halvdelen utbetalt i år og må
søke om det resterende for neste
år.

En gledelig nyhet for klubben er
at medlemstallet har økt siden
2007. Mange har gjennomgått
grønt kort kurs hos Jarle, og
mange av disse har igjen blitt
medlemmer og aktive golfspillere
hos oss. Her mener jeg at Jarle har
gjort en flott jobb. Vi som har spilt
en stund, må huske at også vi har
vært nye en gang, og jeg oppfor-
drer dere alle til å ta med et nytt
medlem på banen innimellom.

Mange av dere medlemmer er hel-
digvis flinke til å fortelle oss om
mangler på anlegget og å gi oss
tips om hva vi må gjøre. Nå startet
banekomiteen opp høstdugnaden,
og jeg håper at dere alle blir med
for å bistå med å få banen som
dere ønsker. Så vil jeg takke til
alle for en flott og sosial golfse-
song hittil. Jeg håper på en grønn
vinter, og mange gode runder på
banen også i månedene som kom-
mer.
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Vallerøffens regelnøtt 02/08
John Edgars regelnøtt:
En spiller dropper sin ball to
ganger etter en regel. Hver
gang ruller ballen nærmere hul-
let. Han dropper den derfor en
tredje gang, i stedet for å plas-
sere ballen etter den andre
gangen, slik som beskrevet i
regel 20-2c. Hva sier reglene?

Spørsmål:
Pådrar spilleren seg noen straff
for å ha droppet en tredje
gang? Hva skjer hvis spilleren
spiller ballen fra det sted hvor
den kom til ro etter tredje
gangs dropp?

Formannens hjørne
Johan
Kvelland

Svar:
Spillerenpådrarseging-
enstraffhvishanplasse-
rerballentilbakederhvor
dentraffbakkenvedden
andredroppen,førhan
spiller.Regel20-2cog
20-6.
Hvishanspillerballen
fradetstedethvorden
komtilroettertredje
droppen,pådrarhanseg
tostraffeslagislagspill
ogtapavhullimatch-
spill.Regel20-2c.

Proshopen med flotte tilbud!

Har dere e-post adresse?
Vi ønsker så mange e-post adresser som mulig registrert i medlemsregis-

teret. Dette vil gjøre arbeidet mye lettere for å få ut informasjon til dere
angående møter, turneringer, tilbud i proshop osv.

Dere vil dermed også få tilsendt kode og passord, så dere kan logge dere inn
på klubben online og egen side for påmeldinger til turneringer. Når turnering-
er registreres online, vil dere også kunne følge de enkelte spilleres resultater
etter hvert som de spiller de enkelte hull på banen.

Det er en del av dere som har fått ny e-post adresse som vi ikke har registrert.
Vær grei å sende denne snarest. Send til: st-vat@online.no
Send gjerne også med tlf.nr/mobilnr. så får vi enda bedre oppdatering av
medlemsregisteret.

Steinar Vatnedal
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Administrasjonsleder

Sannelig har Jarle, vår
PRO, havnet i det gode
selskap. En dag i oktober

fikk han invitasjon til å komme
til Irland og spille sammen med
Padraig Harrington på Port
Marnoch Links.

Anledningen var at vår PRO-
shop var blant de to butikkene i
Norge som i inneværende år har
solgt flest Wilson-produkter. Av
omsetningen på ca. 1,1 millio-
ner i butikken i år utgjør
Wilson-produkter brorparten.

Padraig Harrington, en velkjent
profesjonell golfer fra
Skottland, demonstrerte nye
produkter og fortalte om de tre
Majortitlene har hadde tatt i lø-
pet av siste året.

Jarle forteller at Harrington var
svært trivelig og at de var sam-
let 60-70 fra hele Europa for å
bli fortalt om de nye Wilson-
produktene i 2009.

Det kommer mange spennende
nyheter neste år, blant annet nye
Di9-jern og en ny Smooth dri-
ver, Wilsons beste driver
gjennom tidene.

Så følg med på nyhetene etter
hvert som de dukker opp i
PRO- shoppen...

Tekst: Oddbjørn Eikestøl

Golfbutikken i Mandal -

Norges beste
“Wilson Dealer”

Generalforsamlingen vedtok for noen år siden at klub-
ben skulle ansette en daglig leder til å ta seg av de

administrative og praktiske oppgaver i klubben og det nye
klubbhuset. Da Jan Bævre sa opp sin stilling med fratre-
delse 31/7, bestemte styret at ingen ny daglig leder skulle
ansettes, men at det var nok med en administrasjonsle-
der i deltidsstilling til å ta seg av de aktuelle oppgaver.

Valget falt på en ung dame, årgang 1980, single, medlem
av klubben og med grønt kort. Eva Kvelland, ikke ukjent i
de lokale politiske kretser, er ansatt i en 30% stilling til å
ta seg av de daglige henvendelser, administrere klubben
ved hjelp av hovedstyret, få fakturaene godkjent og beta-
le disse. Hun skal få oversikt over mulige støteordninger,
søke på disse, lage de administrative systemer som er
nødvendige for klubben og ikke minst styre opplegget
med sponsorarbeidet. Hun vil samarbeide med vår pro
Jarle om forskjellige opplegg med proshop og kurs og
ikke minst forsøke å få kantinen til å fungere i et nytt opp-
legg. Dette er et arbeid Eva har påtatt seg parallelt med
et studium ved Universitetet i Agder med fagområde of-
fentlig politikk og ledelse. Hennes masteroppgave er om
den nye broen over elva i Mandal på godt og vondt. Vi,
medlemmer av Mandal Golfklubb, ønsker henne lykke til i
jobben.

Tekst: Bjørn Bakke
Foto: Oddbjørn EikestølEva Kvelland
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Torjusheigata 9, 4514 Mandal

Årsmøte
Det innkalles til årsmøte i Mandal Golfklubb
onsdag 11. februar kl. 18.00 i klubbhuset på Valle gård

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret
to uker før årsmøtet.
Saksliste og saksdokumenter blir lagt ut på nettstedet vårt og i
klubbhuset senest en uke før
årsmøtet.

Styret
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Takk Knut!
Et lite drama i to akter:

Forspill
Jim (74) er en god venn fra Washington state i USA. Han og hans
kone Karhild er ofte i Norge og da spiller vi alltid golf i Mandal.

Akt 1
En dag i midten av august var Anna, Jim og jeg klar til å spille i Mandal.
Vi traff på Knut Arntsen før avgang og han ble med på flighten. Noen vil
vite at Knut har aversjon mot alt som smaker av Top flite-baller. Ikke vil
han ha dem og slettes ikke spille med dem! Så hadde det seg slik at
han underveis tilfeldig fant en slik ball. Jim var i nærheten og Knut kas-
tet den bort til ham: -Ta den eller kast den! Jim, som den høflige
amerikaner han er, tok med takk imot ballen.

Akt 2
To uker senere spilte Jim og jeg golf på banen på Hovden. Været var
praktfullt, mens det gikk litt opp og ned med treffene på banen. Etter et
dårlig hull 5 tok Jim fram 9er- jernet på hull 6, par 3 hullet som stikker
som en halvøy ut i Otra. Jim så ikke ballen på grunn av sollyset i vann-
speilet, mens jeg så ballen mistet energi før greenen og rullet sakte rett
fram og rett i boksen. Et magisk øyeblikk! Og her kommer det virkelige
poenget. Ballen som Jim brukte var nettopp Top Flite-ballen han
fikk av Knut!

Så nå figurerer Jim i ”Hall of Fame” på hjemmesida til Hovden golfklubb
og i lista over H.I.O på hjemmesida i Norges Golfforbund som den
eneste utlending i skrivende stund som har fått Hole In One i Norge i år.
Og vår amerikanske venn har fått en opplevelse for livet i Norge.

Takk Knut!

Jim Stackpole, Tacoma, Washington state, USA

Tekst og foto:
Oddbjørn Eikestøl

Norsk Senior Golf representerer mannlige
og kvinnelige senior golfspillere som er
medlemmer av klubber tilsluttet Norges
Golfforbund.

De arrangerer turer, turneringer og har
ikke minst et fordelsprogram som har blitt
testet ut i 2008.

Fordelsprogrammet er initiert for å gi med-
lemmene økt utbytte for kontingenten ved
siden av den primære virksomhet som er
turneringene.

Flere golfklubber gir nå medlemmer av
Norsk Senior Golf dette tilbudet: en gratis
runde og 3 til halvpris.

Nærmeste klubb med dette tilbudet er
Arendal GK. Lyst til å bli medlem? Ta en
titt på: www.seniorgolf.no

Bjørn Bakke

Norsk Senior Golf

Grasrot-
andelen

Fra 1. mars neste år innføres en ny ord-
ning hos Norsk Tipping. Nå kan du sponse
favorittklubben din.

Den såkalte ”grasrotandelen” går ut på at
du som tipper på blant annet forballtipping
og Lotto, kan øremerke fem prosent av
beløpet du spiller for til ditt lokale
idrettslag eller forening. Dette er en god
mulighet for Mandal Golfklubb til å øke
sine inntekter.

Når ordningen åpnes på nyåret, får dere
som har spillekort muligheten til å reg-
istrere klubben på kortet, og på den måten
donere en andel av det dere spiller for til
stadig utvikling av Mandal Golfklubb.

Vi håper medlemmene er positive til å
delta på denne ”dugnaden”, og vi vil
komme tilbake med ytterligere oppfor-
dringer når det nærmer seg avspark!

Bjørn Bakke
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Turneringsresultater Mandal GK 2008

Hull 2, august 2008. Foto: o.e.

MEDLEMSMØTE OG
PREMIEUTDELING
Tid: Torsdag 27. november kl.18.00
Sted: Klubbhuset

Det blir premier for klubbmesterskapet,
Intersport onsdags-turneringen, Sweco - Match
Play og Firma Cupen.
Velkommen alle sammen!

Turneringsesongen 2008.

Nå er sesongen over og vi kan se tilbake på
mange fine dager. Det har også vært noen våte
fornøyelser og da er vi glad for at vi bruker
Gobex kortene som scorekort i turneringene.

Turneringene har vært de samme som tidligere
år med unntak av Firma Cup. Vi har fått
mange positive tilbakemeldinger for denne tur-
neringsformen.

Når det gjelder deltakelsen på turneringene har
den holdt seg på samme nivå som i fjor. Vi
kunne nok ønske oss noen flere deltakere på
enkelte turneringer.

Takk til alle som har vært med på turneringene
i år og velkommen tilbake neste år.

Samlet av Steinar Vatnedal
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Aktive seniorgolfere

Når seniorgolferne i Mandal har spilledager hver
torsdag er det alltid godt vær... Nåja, kanskje ikke
alltid, men denne sesongen kan vi nesten ikke

huske annet enn varme og solskinn.

15 - 20 har møtt opp i god tid før kl. 10.00 spilledagene.
Det har vekslet mellom vanlig Stablefordspill og forskjel-
lige varianter av Scramble. Etter rundene har vi lotteri og
kaffe og vafler.

I midten av september drog 12 seniorgolfere til Danmark,
med opphold på Hotell Viking i Sæby og spill i
Fredrikshavn GK og Sæby GK.

Sesongen ble avsluttet 25. september med fellesmåltid og
“Sylvestokker” til heldige vinnere: Kirsti Langeland og
Bent W. Egeland,

Ved roret for seniorgruppa i år har vært: Ingunn Pallesen,
Anna Eikestøl og Knut Arntsen (formann)

Tekst og foto: o.e.

Seniorgolferne foran andre truneringsdag på Sæby golfklubb

Unni Egeland vant dameklassen i
Danmark...

Mens Gunnar Øgrey ble best
av herrene.
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Damegruppa 2008
Styret i gruppa har bestått av følgende: Mariann Tørressen, Siv Heimtun, Lillian Bjørkhaug, Tove Olsen og Turid Røksland

(leder). Hver tirsdag fra 6. mai til 23. September har vi møttes på damedag (juli måned hadde vi ferie). Mellom 15-25 damer
har møtt opp, og vi har hatt en fantastisk sesong.

Alt fra ”vanlig damedag”, interne turneringer, besøk av damene fra Kristiansand GK og Bjåvann, samt at vi har besøkt dem
til noe mer ekstraordinært som vår årlige ”kostymegolf”. For andre år på rad gikk turen til Kragerø Golfbane – en fantastisk tur
den 22-24. august 2008. Det er en fantastisk gjeng og derfor svært givende å være med i Damegruppa.

Vil takke alle i damegruppa for en fantastisk innsats og alle damer som stiller opp tirsdag etter tirsdag. Gleder oss til ny frisk
på våren og håper alle kommer. Hver gang vi ser nye damemedlemmer i klubben er vi kjappe til å ta kontakt og ber dem kom-
me på damedag.

På bilder fra årets kostymegolf ser vi f.h. Aud Helland Olsen, Mia Spang, Anne Rita Meberg og Randi H. Due.

Turid Røksland
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Spar inntil25% på John Deere utstyr

Priseksempel: 2008 mod JD 2320 4x4, 24 hk Diesel

Nå kun99 000,- eks. mva.
Utstyr kommer i tillegg

TRAKTORSALG A
S

FARGER:

CMYK

C - 2
M - 24
Y - 94
K - 0

PANTONE

PMS 123 C         PMS 349 CC - 100
M - 0
Y - 91
K - 42

Ring Trond 970 76 868 eller se for info: www.traktorsalg.no

Lokalavisen
er med

HOVEDSPONSORGismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Bruk oss når det gjelder:
� Byggevarer
� Trelast
� Kjøkken
� Garderobe
� Bad m.m.
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Antall Greenfeespillere fordelt pr. måned

Julegaver i
proshoppen?

Proshopen er ombygd og
modernisert i år. Håpet er
å skape en mer enhetlig

shop, med varer av høy kvalitet
og med kjente merker.

Vi satser i år på nye ting hva klær
og sko angår. Alle som har vært i
Danmark vet hva Abacus klær og
regntøy og Ecco golfsko står for.

Nå behøver du ikke lenger dra
”over dammen”, for nå får du

varene hos oss til omregnet
samme pris som i Danmark når
kursen tas i betraktning.

Abacus har moteriktige klær med
moderne farger i god kvalitet.
Regntøyet er kjent som det beste
man får tak i, og fjærlett å ha på.
Ecco golfsko er kvalitetsvarer
med kvalitetsgaranti. Skoene er
ikke dyre, og koster fra kr. 1200,-
og oppover, garantert regnsikre
og vanntette og i mange lekre
farger. Ecco sko er de eneste
gjennomfargede sko og holder
dermed farge og fasong bedre.

Vi fortsetter vi vår Wilson-
sukssess med nye modeller. Vi
tar også inn Ping putters og dri-
vers sammen med et konku-
ransedyktig utvalg av golfballer
og asserories av mange slag.
Vår shop er et besøk verdt!

Følg også med på utsalget før
jul!

Det er kalde dager over fjord og bakker på Valle
gård, men snart snur sola og vi går lysere tider i
møte. Så godt å ha noe å se fram til...
Takk for 2008- sesongen!
Gledelig jul og godt nytt år 2009!
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Økonor Lindesnes
(Ruud Regnskap AS)
Tlf. 38 25 83 30
E-post: lindesnes@okonor.no

Vi er noe for den som vil noe

Regnskap og 
rådgivning
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Turid Røksland (Hcp 24,6)
Hvorfor spiller du golf?
Jeg spiller golf fordi det er en utrolig gøy,
fascinerende og sosial sport. Jeg ble hektet
fra første dag. Jeg får god mosjon og er mye
ute i frisk luft. Jeg kan spille når jeg vil, ta en
selskapsrunde, eller som jeg liker aller best,
spille turnering. Jeg er et konkurransemen-
neske.

Best/verst ved banen i Mandal?
Hull 2 er vel for meg det beste hullet (selv
om jeg også her lett roter det til)
Hull 9 er verst, spesielt for oss damer (dere
damer får unnskylde meg). Det hjelper lik-
som ikke med et fantastisk utslag - det blir

som oftest litt langt å gå over pytten på an-
dre slag (tror fremdeles at det er en magnet i
bunnen av pytten)

Hva ønsker du skal prioriteres videre ved
golfanlegget?
Først vil jeg si at vi har en kjempeflott bane
og all ære til banemannskap og dugnads-
gjeng som har gjort en fantastisk innsats for
at banen ser ut som den gjør.
Men jeg har jo mine ønsker også, men alt
beror på økonomi (og det er viktig å være re-
alistiske), men det hadde jo vært utrolig gøy
om vi en dag hadde fått en skikkelig driving
range. Tror mange flere ville ha trent før en
golfrunde, men det aller viktigste kriteriet bør
først og fremst være med tanke på rekrutte-
ring og at Jarle hadde fått en bedre arena for
juniortrening og pro timer.

Hyggeligste golfopplevelse?
Ikke lett å skille fra hverandre. Jeg har så
utrolig mange hyggelige opplevelser på golf-
banen. Den hyggeligste runden er når vi kan
ha en god tone og spøke og le litt med og av
hverandre. Kan jo trekke fram damedagene -
der har vi alltid utrolig godt humør på run-
dene.

Beste kølle i bagen?
5-wooden (ønsker meg faktisk en ny 5-wood
til jul - håper noen får dette med seg)

Er du med på utstyrskarusellen?
Nei, jeg er ikke den som holder mest liv i Pro

shopen, men jeg har nettopp kjøpt nytt
Callaway sett av datteren min, Marie. Så til
våren stiller jeg med helrosa bag og nye køl-
ler.

Etiketten på banen i Mandal?
Helt ok, men vi som har spilt noen år, må bli
enda flinkere til å ta oss av nye medlemmer -
slik at vi lærer hverandre både regler og eti-
kette. Siden vi alle er forskjellige, er den aller
viktigste etiketten, måten vi formidler dette
på.

Hvilken bane liker du best?
Er jo ikke så bereist som mange andre, men
jeg setter Kragerø Golfbane - veldig høyt. Vi
i damegruppa har jo vært der de 2 siste
årene. En estetisk flott bane, samt det å lig-
ge på Spa hotellet like ved banen er for meg
luksus.

Golf i regnvær?
Ikke det helt store, og prestasjonen synker
betraktelig, men har jeg først meldt meg på
en turnering - melder jeg aldri avbud selv om
værgudene spår elendig vær.

Hole in one?
Ja, på Skalldyr Open i 2007 klinket jeg til
med Hole-in-one på Hull 2 og med 5-woo-
den. Denne opplevelsen unner jeg alle!
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